
A Agenda Edu é o principal canal de comunicação entre o Mopi e as famílias. 
Ainda não o utiliza?  Acesse o e-mail de boas-vindas, enviado pela Agenda Edu para a sua caixa 
de entrada, siga o passo a passo e tenha acesso ao universo escolar do seu �lho na palma da mão.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o e-mail ti@mopi.com.br.

IMPORTANTE

Prezada família,

Desde que retornamos às aulas presenciais, diante deste "novo normal", foi preciso inserir 
em nossas rotinas alguns protocolos e procedimentos essenciais. Eles foram criados com 
o objetivo de zelar pela saúde e pelo bem-estar de nossos alunos e educadores.

Uma das regras de ouro que precisam ser seguidas é a de não termos responsáveis 
circulando dentro da escola. Esse pedido vai de encontro ao nosso desejo de evitar 
aglomerações e termos o mínimo possível de pessoas circulando em nossas unidades.

A exceção acontece apenas para os pais com alunos em adaptação. Com o �m desse 
período, solicitamos a contribuição das famílias para deixarem os alunos na porta da 
escola, para que nossos educadores os encaminhem até a sua sala de aula.

Mas o meu �lho é muito pequeno, será que ele já se adaptou à escola?

Sabemos que o início das aulas representa uma transição entre o convívio e a proteção 
familiar e um mundo novo, o qual está repleto de descobertas, novas amizades e 
vivências instigantes. Por isso, o Mopi tem um zeloso processo de adaptação, que 
respeita o tempo e as particularidades de cada criança e família.

Caso tenhamos alunos que ainda necessitem do acompanhamento do responsável, 
trataremos individualmente com cada família.

Fiquem tranquilos, papais e mamães. O Mopi ama educar, zelar e transformar os seus 
�lhos em indivíduos com mais autonomia e autoconhecimento.

Contamos com a colaboração de todos!

Um abraço,
Equipe Mopi


